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In dit boekje kan u het verslag lezen van het wijkforum in uw buurt. 
Elke maand gaan de Burgemeester en zijn Schepenen op bezoek 
in een andere Brusselse wijk. Alle buurtbewoners worden op deze 
vergadering uitgenodigd. Ze kunnen er vragen stellen over de 
plannen van de Stad voor hun wijk, opmerkingen geven, problemen 
aankaarten. Als bewoner weet u immers heel goed wat uw straat en 
wijk nodig hebben! Met uw tips gaan wij aan de slag. 

Deze ontmoetingen tussen bewoners en College zijn erg belang-
rijk om een goed inzicht te krijgen in de noden van onze wijken, en 
hier blijft het niet bij. Zo bieden we onze bewoners ook de nodige 
ondersteuning aan om zelf de handen uit de mouwen te steken: 
“leefstraat”, “participatiebudget”,; van de Stad, wijkcontracten. Daar 
schieten de bewonersinitiatieven als paddenstoelen uit de grond. 
Ze zorgen voor aanstekelijke, positieve dynamiek in de wijk en ver-
sterken het wij(k)-gevoel. 

Brussel heeft bewoners met een mening. Ze willen gehoord worden 
over de toekomst van hun Stad. En ze hebben gelijk! Daarom is het 
belangrijk om bij grote stadsprojecten een omvangrijk participatietra-
ject op te zetten, en hier zo veel mogelijk bewoners bij te betrekken. 

Naast de klassieke wijkvergaderingen organiseert de Stad nog ver-
schillende thematische vergaderingen: over een welbepaald project 
dat in de stijgers staat, of bijv. over de netheid in uw wijk. Aarzel niet 
ons te mailen of te bellen met opmerkingen en suggesties. Samen 
maken we van deze Stad een nog fijnere plek om te wonen.

Veel leesplezier bij deze Inforum.

VOORWOORD
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SYNTHESE WIJKFORUM LAKEN-ZUID

De wijkfora worden eenmaal 
per jaar georganiseerd in de 9 zones 
van de Stad Brussel (Vijfhoek West, 
Vijfhoek Oost, Laken Noord, Laken 
Zuid, de Noordwijk, Haren, NOH, 
Nord-Est, Louiza). Ze geven bewoners 
de kans om in dialoog te gaan met 
de overheid over ontwikkelingen en 
plannen in hun wijk.
Voor elke openbare vergadering, vaar-
digt de Stad een oproep tot vragen uit. 
De burgers kunnen hun vragen kwijt via 
het platform  bpart.brussel.be , per email 
of per telefoon aan Brussel Participatie. 
Deze vragen worden dan doorgestuurd 
naar de leden van het College zodat ze 
tijdens het Forum de antwoorden kunnen 
aandragen. Op die dag worden de aan-
wezigen uitgenodigd om met elkaar 
en het College in dialoog te treden en 
samen te werken om na te denken over 
de gestelde problemen
Brussel Participatie is de dienst die 
deze vergaderingen organiseert. BP is 
een dienstverlenende organisatie, helpt 
bewoners om informatie te vinden over 
de Stad, om toegang te krijgen tot alle 
administratieve diensten, motiveert bur-
gers om ideeën voor hun wijk te delen 
en biedt tools aan voor de ontwikkeling 
van projecten voor de gemeenschap.
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Vergadering van 7 oktober  2017 - Aanwezigen + /- 55  bewoners
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DE VERGADERING VAN 7 OKTOBER

INLEIDING
In het begin van de bijeenkomst werden de bewoners uitgenodigd om per tafel 

met elkaar overleg te plegen en suggesties te doen over wat ze graag zouden zien 

veranderen in hun wijk. Hieruit blijkt dat de bewoners vooral bezorgd zijn over vei-

ligheid, netheid, mobiliteit en parkeren.
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VEILIGHEID 

SNELHEIDS-
CONTROLES
WELK SYSTEEM IS HET MEEST 
DOELTREFFEND? 

In heel wat wijken klagen bewoners 

over overdreven snelheid. Ze vragen 

dat er inrichtingen komen die meer 

veiligheid garanderen. Eén van de 

voorstellen is de invoering van een 

zone 30 in plaats van verkeersdrem-

pels aan te leggen. 

De Stad oordeelt dat radars die aan-

geven hoe snel men rijdt, niet altijd een 

goede oplossing zijn. Er wordt momen-

teel onderzocht of er snelheidsmeters 

kunnen geïnstalleerd worden. Som-

mige automobilisten rijden boven-

dien met grote snelheid tussen twee 

opeenvolgende snelheidsremmers in. 

De prioriteit wordt gegeven aan het 

beveiligen van de schoolomgeving. 

Dit gebeurt door de aanwezigheid van 

stewards, de aanleg van snelheidsrem-

mers en verbaliserende radars.

Een inwoner wijst er bovendien op dat 

de bus van De Lijn regelmatig het ver-

keerslicht aan de Emile Bockstaellaan 

negeert. De Stad zal De Lijn hierom-

trent aanschrijven. 

POLITIE

WIJKAGENTEN 
IN DE STRAAT
BETREFT HET AL OF NIET OPEN 
HOUDEN VAN POLITIEKANTOREN 

Als gevolg van een reeks overvallen, 

inbraken en drugsfeiten, vragen de 

inwoners dat er meer wijkagenten in 

de buurt zouden patrouilleren en dat 

tieners beter begeleid zouden worden. 

Om meer agenten te kunnen inzetten 

op straat, worden de politiekantoren 

gesloten. Het open houden van een 

politiekantoor vergt immers een per-

manente aanwezigheid van acht 

agenten in dagdienst.

Er is een vergadering gepland met 

BRAVVO over de onveiligheid waarvan 

de oorzaak zich op het binnenterrein 

van de Fransmanstraat bevindt, waar 

een te soepele omheining toegang ver-

schaft tot de woningen.

Op het vlak van drugshandel hebben 

de politiediensten de horecazaken 

grondig onder de loep genomen. Vijf 

zaken zijn inmiddels gesloten en een 

aantal andere zullen weldra gesloten 

worden. Een inwoner maakt bovendien 

melding van drugshandel in de open-

bare ruimte namelijk in de Kroonveld-

straat en de Vanderhaegenstraat.
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De inwoners kaarten het sluikstortpro-

bleem aan. De Stad heeft een nieuwe 

cel opgericht die belast is met het ver-

baliseren van sluikstorters om deze op 

heterdaad te betrappen. Veertien net-

heidswerkers fietsen door de straten 

om het publiek te informeren over de 

goede praktijken inzake afval.

Het aanleggen van plantsoentjes rond 

bomen blijkt een doeltreffende oplos-

sing om het achterlaten van vuil-

niszakken op bepaalde plaatsen te 

voorkomen. Deze operatie wordt vaak 

uitgevoerd op verzoek van de bur-

gers, met toestemming van de dienst 

Groene Ruimten en met de steun van 

de dienst Openbare Netheid. De inwo-

ners helpen zelf bij het onderhoud en 

het aanplanten.

De wijkbewoners hebben twee inte-

ressante suggesties geformuleerd. 

Een eerste voorstel is om een sys-

teem van statiegeld voor blikjes in te 

voeren, zodat ze niet langer overal 

rondslingeren. Een tweede voorstel is 

om tijdens de “Burendag” de openbare 

ruimten op te kuisen. 

NETHEID

OPHALING EN RECYCLAGE VAN AFVAL 

Het ophalen en recycleren 
van afval zijn bevoegdheden 
van het gewest. De gemeente 
is verantwoordelijk voor 
het vegen en de netheid. 

De Stad Brussel organiseert evenwel 

jaarlijks, in de verschillende wijken, 

een ophaaldienst voor volumineus 

afval in containers. De overheid vraagt 

de gebruikers om een identiteitsbe-

wijs voor te leggen om te vermijden 

dat er afval uit andere gemeenten zou 

worden gedeponeerd. De ophaling van 

1.800 ton te recycleren afval is immers 

een kostelijke zaak. Wie zich niet kan 

verplaatsen of geen auto heeft, kan 

vragen dat het afval thuis wordt opge-

haald. Het Gewest organiseert ook een 

jaarlijkse thuisophaling. Tijdens de cam-

pagne voor volumineus afval wordt ook 

chemisch afval aanvaard en dankzij 

een overeenkomst met Oxfam kan 

ook kleding ingezameld worden. Het 

is evenwel niet mogelijk om voor elke 

wijk een ophaling aan huis te organi-

seren. Daarvoor zijn bepaalde wijken te 

dicht bevolkt. 
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MOBILITEIT 

PARKINGS, AUTO’S EN FIETSEN

In de Kunstenaarsstraat zal de weg 

smaller gemaakt worden en langs 

de muren komt een parkeerplaats in 

omgekeerde graatvorm om te verhin-

deren dat vrachtwagens er parkeren. 

Er moet ook een oplossing gevonden 

worden om te voorkomen dat vrachtwa-

gens op het Leopold I-plein parkeren.

Gelet op het gebrek aan parkeer-

plaatsen vragen buurtbewoners om 

meer controles in de Blauwe Zone uit te 

voeren om er vrachtwagens en bestel-

wagens weg te houden. Ze vragen zich 

ook af wat er met de talrijke parkeer-

plaatsen voor gehandicapten, waarvan 

sommige niet langer gebruikt worden, 

moet gebeuren. Er moet een telling uit-

gevoerd worden om het vereiste aantal 

te bepalen. Er heerst ook ongerustheid 

over de bouw van het OCMW-gebouw. 

Men weet immers niet of er een al dan 

niet een parking zal worden voorzien. 

Deze vraag zal worden beantwoord 

tijdens de overlegcommissie die de 

aanvraag van de stedenbouwkundige 

vergunning onderzoekt.

Daarnaast wordt ook het probleem van 

dubbel - en wildparkeren voor gara-

ge-inritten aangekaart. Hieruit volgt de 

vraag om opnieuw gele lijnen te schil-

deren voor de garages in de Prudent 

Bolslaan en Jan Bollenstraat. Wat het 

Bockstaelplein betreft, worden door 

de aanwezigheid van een “Brico” ook 

parkeerproblemen vastgesteld in de 

Leopold I-straat. 

Op vraag van de buurtbewoners 

kunnen er fietsparkings bijkomen in 

de wijk o.a. op voetpadverbredingen. 

Gemakkelijkheidshalve en voor meer 

doeltreffendheid worden de bewo-

ners uitgenodigd om de plaatsen aan 

te duiden waar deze fietsparkings het 

best worden ingericht.

MEER VEILIGHEID 
De wijkbewoners wijzen ook een aantal 

problematische plaatsen aan: “In de 

Jan Bollenstraat is het verkeerslicht 

aan voetgangersoversteekplaats te 

kort ingesteld”. “Het kruispunt van de 

Dieudonné Lefèvrestraat en de Moor-

sledestraat is gevaarlijk. Kan men er 

geen rondpunt met beplanting aan-

leggen om het veiliger te maken?” De 

Stad heeft het Gewest om een vergun-

ning gevraagd, maar deze aanvraag 

is geblokkeerd. Het plan voorziet in 

een grote voetpadverbreding en een 

fietspad in de Dieudonné Lefèvrestraat 
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WIJKCONTRACTEN

De wijkantenne van de Bockstaelwijk 

blijft bestaan tijdens en na de werken 

aan de woningen. Het is de bedoeling 

om een beroep te doen op projecten 

van verenigingen die lokale diensten 

kunnen aanbieden.

De buurtvoorziening bestaat reeds en 

zal gehandhaafd worden, vooral door 

de dienst Werkgelegenheid.

Het Bockstaelplein zal heraangelegd 

worden zodat het een aantrekkelijke 

plaats wordt, zonder dat het parkeren 

in de wijk wordt beknot.

en een versmalling van de rijweg. 

Tot slot stellen de wijkbewoners voor 

om een fietsstrook aan te leggen zodat 

fietsers rechts af kunnen draaien van de 

Leopold I-straat in de Prudent Bolslaan.

MOBILITEIT 

INVESTERINGEN 
EN HERINRICH-
TINGEN 
Het leeuwendeel van de inves-
teringen voor de herstel-
ling van voetpaden en wegen is 
voorbehouden voor laken. De 
maria-christinastraat en de ste-
faniastraat hebben zopas een 
nieuwe asfaltlaag gekregen.
Als antwoord op de vraag van het Wijk-

comité en de inwoners, heeft het Col-

lege besloten om in de Ter Platsstraat 

enkel eenrichtingsverkeer toe te laten. 

Voor het einde van dit jaar zou deze 

aanpassing rond moeten zijn.

De vraag tot omkering van de rijrichting 

in de Kroonveldstraat moet gebeuren in 

overleg met de gemeente Jette, aange-

zien het logischer is om de richting over 

het volledige wegtraject te veranderen.

Dieudonné Lefèvrestraat en Stapel-

huisstraat: de vergunning voor de 

heraanleg van het voetpad, de rijweg 

en de aanleg van een fietspad is op 

komst. De kasseien verdwijnen en de 

straat wordt geasfalteerd.
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OPENBAAR ONDERWIJS

ONDERWIJSINVESTERINGEN 
Wat schoolinfrastructuren betreft, gaat een groot 
deel van inspanningen naar laken. 

Ongeveer 43% van de extra plaatsen die 

worden gecreëerd in de scholen van de 

Stad zijn voor Laken. Dit komt neer op 

1.700 plaatsen. Er kwam 50% meer kin-

deropvangplaatsen bij in Laken. Er dient 

opgemerkt te worden dat de inwoners 

van de Stad de prioriteit krijgen. 

Verder worden heel wat verenigingen 

verwelkomd in de schoollokalen die de 

Stad ter beschikking stelt.

Kijkt men naar het personeelsver-

loop en de slaagkansen van de leer-

lingen, dan doet het onderwijs in de 

stad Brussel het eerder goed. Er wordt 

ook hard gewerkt aan het pedagogisch 

project en de te behalen doelstellingen 

voor elke instelling. 
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HANDELSZAKEN

DIVERSITEIT EN 
NABIJHEID
De wijkbewoners vragen een herwaar-

dering van de handelszaken in de wijk 

en meer controle op de vergunningen 

en de openingsuren. De Stad is zich 

bewust van het feit dat de inwoners 

in hun wijk blijven als ze er alle basis-

voorzieningen vinden. Het is dus nuttig 

om de inrichtingen te inventariseren 

en aan te vullen waar nodig en om tot 

meer diversiteit in de handelszaken 

te komen. De Stad draagt bij tot deze 

opwaardering door haar gelijkvloerse 

handelsverdiepingen ter beschikking 

te stellen voor innoverende projecten. 

Tot slot wordt ook de aandacht geves-

tigd op handelaars die de voetpaden 

privatiseren in de Fransmanstraat en 

Bockstaellaan.

GROENE RUIMTEN EN SPEELPLEINEN

MEER GROEN
Laken beschikt over een erg uitge-

breid groengebied dat moet onder-

houden worden. Hierbij komen nog 

eens 2.300 rijbomen. Het onderhoud 

is moeilijk rond te krijgen met het per-

soneel waarover de dienst Groene 

Ruimten beschikt. Er vallen dan ook 

tekortkomingen te betreuren. De wijk-

bewoners klagen over uitpuilende vuil-

nisbakken op het speelplein “Horizon”. 

Dankzij meer samenwerking tussen de 

stadsdiensten werd het aantal schoon-

maakrondes opgetrokken. 

Het doel van de Stad is om de bloei-

periode te verlengen en initiatieven 

van burgers en verenigingen voor 

meer groen in Laken aan te moedigen 

(planten aan de voet van bomen, moes-

tuinen of collectieve tuinen, enz.) om 

zo tegemoet te komen aan de vraag 

van de inwoners om hun wijk aantrek-

kelijker te maken.STEDENBOUW

De wijkbewoners vragen zich af waarom 

inzake stedenbouwkundige vergun-

ning voor gsm-antennes het voorzorgs-

beginsel wordt gehanteerd voor de 

scholen maar niet voor de woonzones.

Een aantal wijkbewoners vragen om 

tafels en banken te installeren op het 

Willemsplein. Een aantal bewoners 

klagen over het feit dat geveltuinen 

vaak slecht onderhouden zijn. 

CULTUUR

De Stad vestigt de aandacht op het 

Huis van de Creatie, dat een mooi cul-

tureel instrument is  en op de renovatie 

van het oude station van Laken.
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